
 

CARTA DO GESTOR 

 

O mês de abril foi o primeiro, depois de um longo período, em que não 

tivemos surgimento de grandes fontes “novas” de instabilidade.  

Os primeiros meses do ano haviam sido pautados pela eclosão das revoltas populares nos países do 
Oriente Médio e pelos desastres naturais no Japão. Na primeira metade do mês, os mercados 
financeiros ao redor do mundo até chegaram a sofrer com o ressurgimento das preocupações com a 
situação fiscal na Europa, desta vez tendo como a “bola da vez” Portugal. Mas quando enfim as 
autoridades portuguesas admitiram a necessidade de resgate pela União Europeia, abriu-se espaço 
para melhora dos níveis de aversão ao risco, permitindo que o índice S&P (EUA) ganhasse 2,9% no 
mês, a exemplo de outras bolsas. No Brasil, contudo, o Ibovespa registrou queda de 3,6% (em Reais) 
no mesmo período, ainda prejudicado pela incerteza acima do usual em relação às ações de política 
econômica que vêm marcando o ano no país, e o receio de descontrole adicional da inflação. Desta 
forma, o bom desempenho da atividade, até o momento, não tem sido suficiente para impedir a perda 
de valor no mercado acionário, que já acumula -4,6% desde o começo de 2011, índice Bovespa 
cotado em R$.  

No âmbito da política monetária doméstica, o Banco Central desacelerou, em abril, o ritmo de 
aumento da Taxa Selic (de 0,50 p.p. em março para 0,25 p.p.), e deu indicações de que o ciclo de 
aperto monetário pode ser um pouco mais longo e duradouro do que se imaginava anteriormente. 
Diante das sinalizações, o mercado de juro prefixado passou por aumento dos juros futuros de curto 
prazo, acompanhado de queda dos juros projetados para prazos mais longos (horizonte acima de três 
anos).  

 

O COPOM (Comitê de Política Monetária), na ata do seu último encontro, trouxe a mensagem de que o 
“ajuste total da taxa básica de juros deve ser, a partir desta reunião, suficientemente prolongado”, 
diante das “evidências de incertezas e complexidades” que envolveriam o cenário. Ou seja, embora a 
autoridade monetária tenha reconhecido no documento um balanço de riscos que “não evoluiu 
favoravelmente” ante a reunião anterior, o descompasso que ainda predomina entre crescimento de 
demanda e oferta, e a estreita margem de ociosidade dos fatores – particularmente no mercado de 
trabalho – prevaleceu a visão daqueles que acreditam que um “substancial” esforço contra a inflação 
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já foi feito, justificando um ritmo mais lento de elevação do juro a partir de então. Foi expressa, assim, 
uma clara preferência pelo gradualismo, que permitirá a observação dos efeitos das medidas sobre a 
atividade e o ritmo dos preços, levando em consideração que existe defasagem entre o momento em 
que ajustes são adotados, e o período em que começam a atuar sobre a economia.  

 

A despeito da sinalização do Banco Central de “alongamento” do ciclo no tempo em relação ao que 
era previsto inicialmente – cerca de três a quatro aumentos de 0,50 ponto percentual cada – não 
parece haver evidência (como explicita o discurso oficial) de que a autoridade esteja disposta a 
prolongá-lo excessivamente. Nosso cenário contempla mais duas elevações de 0,25 p.p., nos 
encontros de junho e julho. Acreditamos que o momento sazonalmente favorável da inflação a partir 
de junho (a média do IPCA entre junho e agosto deve situar-se próxima a 0,2%) fornecerá “munição” 
para que o BC opte por interrupção do ajuste, dando sua missão de convergência da inflação em 
direção à meta em 2012 como “cumprida”.  

 

Neste cenário, o ajuste adotado pela autoridade monetária não parece ser suficiente para reverter a 
dinâmica perversa da inflação, levando-se em conta as perspectivas para a concessão de crédito às 
famílias (que até o momento apresentou desaceleração apenas modesta), a situação no mercado de 
trabalho (que ainda não apresenta quaisquer sinais de enfraquecimento), a indexação inflacionária que 
marca a formação de preços na economia brasileira e o vultoso reajuste do salário mínimo já 
contratado para o próximo ano (próximo a 14% em termos nominais).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Em suma, continua a percepção de que as autoridades, de uma forma mais ampla e nas mais diversas 
esferas do país, relutam em trazer a velocidade da atividade brasileira para nível compatível com a 
eliminação dos riscos inflacionários. É uma estratégia que parece arriscada e aumenta a chance de 
termos, no futuro, um problema muito mais grave para lidar, qual seja, inflação oscilando em níveis 
ainda mais altos, exigindo – aí sim – desaceleração brusca da economia a fim de “domar” a inflação.  
A impressão que se dá é que estamos seguindo caminho já trilhado no passado – e que não teve final 
feliz. Ou “tentando fazer omelete sem quebrar os ovos”, trocadilho comum entre analistas nos últimos 
tempos. Vamos torcer para que estejamos errados.  

 

Em abril, a bolsa brasileira foi impactada por razões internas e externas. No âmbito doméstico, a 
deterioração dos indicadores de inflação, aliado à sinalização do Banco Central de um alongamento 
no ciclo de alta de juros, contribuíram para a fuga de investidores da bolsa brasileira. Além disso, o 
cenário na Europa permaneceu negativo com Portugal e Grécia voltando a pedir auxílio à União 
Européia, aumentando a percepção de risco para as bolsas no mundo. Neste cenário, a bolsa 
brasileira teve um desempenho negativo no mês com os índices Ibovespa e o IBX se desvalorizando 
3,6% e 3,7%, com destaque negativo para as ações do setor de petróleo e siderurgia. 
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